
 

Załącznik nr 4 
do specyfikacji 
warunków zamówienia 
Projektowane 
postanowienia umowy  

 

Umowa nr 

zawarta w dniu ………. 2022 r. między: 

 

Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, 

z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk,  

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, pod numerem RIK 10/2008 

reprezentowanym przez  

 

……………………………. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 

zarejestrowanym w …………………………………. pod numerem ……………………….., 

posiadającym NIP:…………………….., Regon:………………., 

 

reprezentowanym przez  

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, oraz zgodnie ze 

złożoną ofertą, Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części Umowy łącznie Stronami, 

albo z osobna Stroną, zawierają Umowę o następującej treści: 

 

 

 



 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa zestawu oświetleniowego - ruchoma głowa typu SPOT 

z ramkami profilowymi - 7 szt., opisanego szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy - 

Specyfikacji dostawy, zwanego dalej „urządzeniami”. 

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy: 

1)  jest fabrycznie nowy oraz nie był używany; 

2) nie jest obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich; 

3) pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów lub dostawców z obszaru 

Unii Europejskiej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 2 

poprzez: 

1) żądanie od Wykonawcy pozyskania w terminie 7 dni od dnia żądania oświadczenia od 

producenta, iż potwierdzającego zgodność przedmiotu dostawy z SWZ i umową; 

2) samodzielnego zwrócenia się do producenta przedmiotu umowy w celu 

potwierdzającego zgodności przedmiotu dostawy z SWZ i umową  lub weryfikacji m.in. 

informacji lub treści dokumentów przekazanych przez Wykonawcę. 

 

§ 2 

Dostawa 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i umową; 

2) dostarczenia urządzeń na własny koszt do siedziby Zamawiającego (Gdański Teatr 

Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk) w dni robocze, po 

wcześniejszym ustaleniu daty i przybliżonej godziny dostawy z Zamawiającym (nie 

wcześniej, niż o godz. 8:00 i nie później, niż o godz. 16:00); 

3) dostarczenia Zamawiającemu atestów, certyfikatów, licencji (jeżeli dotyczy), 

szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla urządzeń, nie później, niż w dniu ich 

dostarczenia; 

4) zapewnienia gwarancji, rękojmi i serwisu dla dostarczonych urządzeń na zasadach 

określonych w niniejszej umowie; 

5) na żądanie Zamawiającego przeprowadzenia szkolenia użytkowania urządzeń. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, osobach 

realizujących dostawę wraz z numerami telefonów kontaktowych do tych osób co najmniej 

jeden dzień przed dostawą.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem w czasie 

transportu. 



 

4. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich 

dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę  i wyłącznie w celu weryfikacji działania 

urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o zamiarze rozpakowania urządzeń, a Zamawiającemu przysługuje prawo do inspekcji 

sprzętu przed rozpakowaniem. 

5. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez osoby wskazane w ust. 8, który będzie wskazywał co najmniej 

następujące informacje: 

1) specyfikacja przedmiotu dostawy (m.in. nazwa producenta, model, liczba 

dostarczonych urządzeń); 

2) data dostarczenia; 

3) miejsce odbioru; 

4) ewentualne wady i uszkodzenia. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Do odbioru urządzeń stanowiących przedmiot umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego upoważnieni będą:   

1) ze strony Zamawiającego – Patryk Barańczyk, tel. 664 053 259, Józef Leoniuk, tel. 

601 272 261, 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………... /imię, nazwisko, telefon kontaktowy/. 

8. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu dostawy w następujących przypadkach: 

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonymi urządzeniami, a 

parametrami opisanymi w SWZ wraz z załącznikami (w tym w umowie i ofercie); 

2) uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie lub montaż urządzeń lub 

instalację zamówionych elementów; 

3) braku dostarczenia atestów, certyfikatów, licencji (jeżeli dotyczy), instrukcji obsługi i 

innych dokumentów odbiorowych skompletowanych w jednej teczce ze spisem treści lub 

akcesoriów, które producent dołącza w komplecie ze sprzętem 

9. W przypadkach określonych w ust. 8 pkt 1 lub 2, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania ponownego wykonania dostawy zakwestionowanych urządzeń w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli ponowna dostawa nadal nie będzie spełniała wymagań, o których mowa w 

niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy w całości lub w zakresie zakwestionowanej części umowy (wedle uznania i 

wyboru Zamawiającego). Powyższe prawo przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od 

upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego do ponownego wykonania dostawy. 

 



 

§ 3 

Termin realizacji 

Wykonawca wykona przedmiot umowy nie później niż do dnia 27 grudnia 2022 r. 

 

§ 4 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy w wymiarze 24 miesięcy od 

daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku gdy producent zestawu 

oświetleniowego udziela dłuższej gwarancji na zestaw, wówczas Wykonawca udziela 

gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

dostarczonych urządzeń w terminie odpowiadającym okresowi gwarancji i na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Zgłoszenia wad i usterki będą dokonywane pisemnie na adres siedziby Wykonawcy, 

telefonicznie pod numer …………………………. lub e-mailem na adres 

…………………………. . Ww. numery będą  dostępne we wszystkie dni robocze w 

godzinach od 8.00 do 16.00. 

5. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, w czasie nie dłuższym niż do końca 

następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady lub usterki przez 

Zamawiającego. Serwis gwarancyjny zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie nie 

dłuższym, niż 14 dni od momentu jej zgłoszenia. 

6. Naprawy wymagające transportu uszkodzonego urządzenia do serwisu realizowane będą 

na koszt Wykonawcy i nie będą powodować po stronie Zamawiającego żadnych 

dodatkowych opłat za transport, dojazd serwisanta, wysyłkę urządzenia do serwisu itp. 

7. W przypadku kolejnego wystąpienia wady lub usterki tego samego rodzaju po wykonaniu 

trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwe urządzenie na urządzenie równoważne, 

fabrycznie nowe, w terminie do 21 dni od momentu zgłoszenia awarii. 

8. Gwarancja zostaje każdorazowo przedłużona o okres dokonywania każdej naprawy 

przedmiotu umowy. 

9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady lub usterki w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający bez upoważnienia sądu ma prawo zlecić 

zastępcze usunięcie wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych w 

niniejszej Umowie, za wykonane przez podmiot trzeci prace, dostawy i użyte do nich 



 

materiały i urządzenia. Koszty wykonania tych czynności Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej 

różnicy 

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianach siedziby, 

adresów e-mail i numerów telefonów, o których mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem, iż w 

przypadku nie przekazani informacji o zmianie, zgłoszenia dokonane na dotychczasowe 

dane kontaktowe uznaje się za skuteczne. 

11. Wykonawca zapewnia dla przedmiotu Umowy pakiet usług gwarancyjnych świadczonych 

przez producenta urządzenia (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników 

nie będących konsumentami z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagane jest 

utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną 

placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez 

Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa). 

12. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być dochodzone także po upływie okresu 

gwarancji lub rękojmi, jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego okresu. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający informuje, iż otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury na 

wykonanie niniejszej umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie zgodne ze 

złożoną ofertą w wysokości: 

 netto …………………………….. zł (słownie: ……………………………….. złotych ),  

 podatek VAT w stawce ………..%, 

 brutto ………………………….. zł (słownie: ……………………………….. złotych). 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo  

wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie 

podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający 

dostarczenie urządzeń. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem 

przelewu. 

5. Dane skrzynki PEPPOL w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania: typ PEPPOL NIP, numer PEPPOL 

5833013408. 



 

6. W przypadku nie niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w stosunku do terminu określonego w ust. 3 Wykonawca jest uprawniony do naliczenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 

7. Wykonawca nie może przekazać żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku 

VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 

statusu. 

*niepotrzebne skreślić 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych 

usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub, o ile było wymagane, z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której 

Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty 

których Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 21 dni w 

stosunku do terminu określonego w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Prawo 

do odstąpienia od Umowy może być zrealizowane w ciągu 30 dni od daty upływu terminu 

określonego w § 3 niniejszej umowy.  

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy lub braku wymiany 

urządzenia na nowe w przypadku określonym w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % łącznej 

wartości brutto urządzenia będącego przedmiotem zgłoszenia w ramach gwarancji lub 

rękojmi, za każdy dzień zwłoki. 



 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć równowartości 50% łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

6. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

naprawienia szkody w pełnej wysokości, którą Zamawiający poniósł w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy przez Wykonawcę na zasadach 

ogólnych. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§7 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej. 

2. Istotne zmiany umowy, mogą dotyczyć: 

1) warunków płatności, 

2) sposobu wykonania niniejszej umowy, w tym zmiany parametrów dostarczanych 

urządzeń; 

3) sposobu dostawy, 

4) terminu dostawy. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane w przypadku: 

1) przeszkód uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SWZ, umowie lub ofercie 

rozwiązań, w szczególności: wycofania danego urządzenia z produkcji i zastąpienia go 

modelem nowszym, lub braku dostępności urządzenia na rynku i zastąpienia go 

urządzeniem równoważnym – w przypadku wystąpienia konieczności takiej zmiany, do 

zachowania formy pisemnej wystarczający jest pisemny wniosek do Zamawiającego z 

opisem proponowanego urządzenia i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na 

zmianę, z zachowaniem postanowień ust. 5; 

2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają 

wprowadzenie zmian do umowy, przez co rozumie się: epidemie, akty terroru, wojny 

wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, osunięcia gruntu, 

trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, katastrofy budowlane i inne podobne 

nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron 

nie mogła zapobiec lub nie mogła ich przewidzieć;  



 

3) zmian w zakresie dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych, 

4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

6) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego; 

7) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 50% przedmiotu 

Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie i 

udokumentowanie zasadności wprowadzenia zmian do umowy, a w przypadku zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – szczegółowego sposobu wyliczenia 

wynagrodzenia po zmianie. 

5. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym 

zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do 

wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany a jedynie wprowadza taką możliwość.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Załączniki  do umowy stanowią jej integralną. 

3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy 

rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.   

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki:  

1.  Specyfikacja dostawy 

 

         WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY 

 


